
Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Μέριμνας που αφορούν στην  

«ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»  

περιλαμβάνουν 2 κύκλους επιμόρφωσης 

 

Β’ ΚΥΚΛΟΣ 

 «Εξειδικευμένες γνώσεις στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα» 

 

Στόχος της επιμόρφωσης: Να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες 

να εμβαθύνουν τις γνώσεις στην παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα και 

τις εφαρμογές αυτής σε νεογνά, παιδιά και εφήβους με διάφορα νοσήματα  

που απαιτούν εξειδικευμένη φροντίδα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε 

θέματα επικοινωνίας με όλα τα μέλη της οικογένειας και το άμεσο 

περιβάλλον, στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων στο τελικό στάδιο της νόσου 

καθώς και στη στήριξη των γονιών, αδελφών και φίλων κατά την περίοδο 

του πένθους.  

 

Συμμετέχοντες: επαγγελματίες υγείας (παιδίατροι, γενικοί ιατροί, παθολόγοι, 

νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδοψυχίατροι, φυσιοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, μουσικοθεραπευτές και ειδικοί παιδαγωγοί) που 

έχουν παρακολουθήσει τον Α’ κύκλο επιμόρφωσης ή προηγούμενο 

πρόγραμμα κατάρτισης στην παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα, ή έχουν 

μεταπτυχιακές σπουδές στην ανακουφιστική φροντίδα.  

 

Θεματικές Ενότητες Β’ Κύκλου 

1. Η στήριξη της οικογένειας: επικοινωνία και σχέσεις με γονείς, παιδί, 

αδέρφια, παππού, γιαγιά και σχολική κοινότητα στη διάρκεια της 

ασθένειας και στη διάρκεια του πένθους 

2. Εξειδικευμένη φροντίδα σε νεογνά, βρέφη, παιδιά και εφήβους με 

διάφορα νοσήματα (κακοήθη, νευρολογικά, νευρομυϊκά νοσήματα). 

3. Δημιουργική απασχόληση του άρρωστου παιδιού και η συμβολή 

άλλων θεραπειών στη φροντίδα του παιδιού (φυσιοθεραπεία, 

μουσικοθεραπεία) 

4. Η φροντίδα στο τέλος της ζωής: α) Advanced care plan, β) διαχείριση 

συμπτωμάτων, γ) επικοινωνία με γονείς και παιδί 

5. Πνευματική στήριξη της οικογένειας: ο ρόλος του ιερέα 

6. Διεπιστημονική συνεργασία: προκλήσεις και ευκαιρίες. Οργανωσιακή 

κουλτούρα του πλαισίου εργασίας στην παιδιατρική ανακουφιστική 

φροντίδα  

7. Διαχείριση στρες σε επίπεδο ομάδας 

8. Ηγεσία στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα  

9. Αξιολόγηση υπηρεσιών παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας 

 



Η επιμόρφωση θα περιλαμβάνει ένα διδακτικό σκέλος και ένα 

εμπειρικό/κλινικό σκέλος με στόχο την συζήτηση περιπτώσεων, την 

απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων και την κατανόηση προσωπικών 

αντιδράσεων στα πλαίσια της φροντίδας παιδιών με σοβαρά προβλήματα 

υγείας. 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: μέχρι 01 Μαρτίου 2019  

Κόστος Β’ κύκλου: 300 ευρώ 

 

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στον Β’ κύκλο παρακαλώ συμπληρώστε το 

ΕΝΤΥΠΟ «Αίτηση  συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην 

Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της 

Μέριμνας www.merimna.org.gr  και  στείλτε το μαζί μ’ ένα σύντομο 

βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση palliativecare@merimna.org.gr. 

 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος.  

 

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα υλοποιηθούν σε 6 διήμερα (Παρασκευή 

17.00-20.00 και Σάββατο 09.00-16.00). Οι ημερομηνίες θα είναι: 

 15 & 16 Μαρτίου 2019 

 19 & 20 Απριλίου 2019 

 17 & 18 Μάϊου 2019 

 31 Μάϊου & 1 Ιουνίου 2019 

 21 & 22 Ιουνίου 2019 

 5 & 6 Ιουλίου 2019 

   
 

Χώρος διεξαγωγής: Μέριμνα: Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, 15232. 

Επικοινωνία: 210 6831 888 ή 210 6463367 από 10:00 έως 15.00  

E-mail: palliativecare@merimna.org.gr 
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